OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej
powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby
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Uwaga:

Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnegoz prawdą, starannego i zupełnego virypdnienia
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4. Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.

zamieszkania składającego oświadczenie Diaz miejsca położenia n eruchomości.je niejawne dotyczące adresu
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Zasoby pieniężne:
-- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej:
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środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej:
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4. nne nierudiomościnąłem(atam)
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Posiadam udziały w spółkach handlowych -- należy podać liczbę i emitenta udziałów:
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udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce:
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akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce: ...' ...'' '''l:lĘlłr'''
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-- osobiście
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Z tego tytułu osiągnąłem(atam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
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1. W spółkach handlowych (nazwa,siedziba spółki):
-- jestem członkiem zarządu (od kiedy):

--jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): ...'''''''."'{
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-- jestem członkiem komigi rewizyjnej (od kiedy):
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jestem członkiem zarządu (od kiedy)
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jestem członkiem rady nadzorczej; (od kiedy)

- jestem członkiem komisji rewizyjnel (od kiedy):
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam)

w roku ubiegłym
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3. W fundacjach prowadzących działalnośćgospodarczą:

jestem członkiem zarządu (od kiedy):
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--jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy)
-- jestem członkiem komisji rewizyjnej

(od kiedy)=
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Z tego tytułu osiągnąłem(kłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
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Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz
warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości): .............
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Adres zamieszkania osoby składającej oświadczenie:
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l Niewłaściwe skreślić.

i zakresiegospodaaln=scrodzin=ego j w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej,
' Nie dotyczy rad nadzorczych Spółdzielni mieszkaniowych.
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